
 

Malborskie Zakłady Chemiczne ORGANIKA to jeden z wiodących producentów i przetwórców pianki poliuretanowej w 
Europie Centralnej i Wschodniej, działający od 60 lat. Produkty ORGANIKI doceniło wiele renomowanych firm meblowych 
z całej Europy. Wiemy, że to nasi pracownicy budują nasz sukces, dlatego szukamy ludzi, którzy mają determinację i 
kompetencje, żeby swoimi osiągnięciami przyczyniać się do ciągłego doskonalenia ORGANIKI, firmy pierwszego wyboru 
wśród producentów mebli w całej Europie. 

 

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU 
 
 

Obszar działania: Zakład Produkcyjny w Pogalewie Wielkim 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
• Udział w budżetowaniu i sprawozdawczości finansowej (rachunek zysków i strat, bilans, szacowanie przepływów pieniężnych). 
• Czynny udział w przygotowywaniu miesięcznych raportów finansowych i operacyjnych. 
• Udział w kontroli kosztów poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, analiza wykonania budżetu, zbieranie informacji 

dotyczących przyczyn odchyleń. 
• Współpracę z działem księgowości. 
• Przygotowywanie raportów i analiz finansowych ad-hoc. 
• Udział w monitoringu i ocenie wydatków, oraz analizie prowadzonych projektów. 
• Wsparcie w budowaniu i usprawnianiu narzędzi raportowych 
• Wsparcie w analizowaniu i weryfikowaniu poprawności raportowanych danych do GK. 

Od kandydatów oczekujemy: 
• Wykształcenia wyższego (ekonomiczne, finansowe). 
• Umiejętności analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy. 
• Terminowości, dokładności, systematyczności i konsekwencji w działaniu. 
• Znajomości języka angielskiego. 
• Znajomości MS Office. 
• Czynne prawo jazdy kat. B – warunek konieczny, gotowość do wyjazdów służbowych  
• Znajomości SAP ERP – jako dodatkowy atut. 
•  
•  

Oferujemy: 
• Umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym; 
• Bogaty pakiet benefitów: kartę sportową Multisport na preferencyjnych warunkach opiekę medyczną, program PPK; 
• Wynagrodzenie na poziomie adekwatnym do posiadanych kompetencji; 
• Ciekawą pracę w zgranym zespole, udział w interesujących, nowych projektach; 
• Zatrudnienie w profesjonalnym środowisku pracy;. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
 

Prosimy o zawarcie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. w celu prowadzenia 
bieżącej rekrutacji i przyszłych rekrutacji na stanowisko Inżynier działu utrzymania ruchu  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

Dz.U. 2018, poz.1000/.” 
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